
 
รหัสโครงการ 11.9 

 
 
ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ข้อที่ 2 ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นพลโลกอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม  
 จริยธรรมและใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
สนองจุดเน้นโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ข้อที่ 4นักเรียนมีความส านึกในความรักชาติ ตระหนักและปฏิบัติตน 
  ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่องใหม ่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวล ายงค์  ทองตีบ  หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ 1ตุลาคม2562  -  30 กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดข้ึนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  รวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึน อย่างต่อเนื่อง 
แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเขา้สู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่  มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ 
หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ ที่เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรค
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับ ประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้น ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิด
ขึ้นมาชา้นานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่าง
ยาวนานสาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอรัปชั่นได้แฝงตัวจนกลายเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่
สมัยโบราณและยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก 
 จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินการปลูกจิตส านึกการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียนทุกคน 
2.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน 

 2. เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระท าทุจริตใน

ลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต 

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต 

3.  เป้าหมาย 



 3.1  เชิงปริมาณ 
 นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตตามหลักสูตรต้านทุจริต ทั้ง 4 หน่วยการ
เรียนรู้ คือ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต  STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต และ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนร้อยละ  80ผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80ขึ้นไป 

  2. นักเรียนร้อยละ  80มองเห็นความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต   

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 4.1)  ขั้นเตรียมการ (Plan) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนด าเนินงาน(Plan) 
1.1 ขออนุมัติโครงการ 

1.2  แต่งตั้งคณะท างาน 

1.3 จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 

    1.4ประชุมชี้แจง 

23 - 30ก.ย. 62 
 
 
 
 

- งานหลักสูตร
สถานศึกษา และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

2.  การด าเนินการตามแผน(Do) 
    2.1  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
ต่อต้านการทุจริต และสื่อการเรียนรู้ตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้จัดท าไว้ 
   2.2  ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 
28 ต.ค. 62  

 
 
 

28ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

- 
 
 
 
 

2,500 

ครูผู้สอนทุกคน 
 
 
 
 
ครูผู้สอนทุกคน 

3.  ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
   3.1  ติดตามผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริต 
   3.2  นิเทศการสอน 

 
28 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

 
145 

หัวหน้าหลักสูตร
สถานศึกษา 
คณะกรรมการ
นิเทศการสอน 

4. ขั้นการแก้ไข/พัฒนา(Action) 
   4.1  ด าเนินการแก้ปัญหาต่างๆตามที่พบ 
   4.2  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
28 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

 
145 

หัวหน้าหลักสูตร
สถานศึกษา 
คณะกรรมการ
นิเทศการสอน 

 

 
5. งบประมาณในการด าเนินการ 



 
ล าดับที่ ประเภทเงิน จ านวนเงิน(บาท) 

1. อุดหนุนรายหัว 2,790 
2. สนับสนุนค่าใช้จ่าย(เรียนฟรี 15 ปี) - 
3. รายได้สถานศึกษา - 
4. อ่ืนๆ ............................................................... - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,790 
 
 
 
6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
1) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ต้านทุจริตผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 

80ขึ้นไป 
2) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมองเห็น
ความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต  

 
- ท ากิจกรรมตามใบงาน 
 
 
- ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

ด้านคุณภาพ 
1)  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
ต้านทุจริตเพ่ิมข้ึน 
2)  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมองเห็น
ความส าคัญของการต่อต้านการทุจริตเพ่ิมขึ้น 

 
- นักเรียนท ากิจกรรมตาม 
ใบงาน 

 
- ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
- แบบสังเกตพฤติกรรมกา  
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต้านทุจริต 

 2. ผู้เรียนมองเห็นความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 



 

                ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(นางสาวล ายงค์   ทองตีบ) 

หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

นางรุ่งระพี  สิทธิชัย 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

(นายเจษฎา  ปาณะจ านงค์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์

 

 

 

 
 


